
Velzen-Zuid - De broers Tristan en 
Wessel Abell gaan bijna altijd samen 
naar de golfbaan, met hun vader. 
Tussen de broers is een gezonde 
strijd wie de beste is. Op dit mo-
ment slaat Tristan verder dan zijn 
kleine broertje. ,,Dat is toch lo-
gisch,’’ zegt Wessel, ,,moet je kijken, 
mijn broer is veel groter en sterker. 
Als ik zo groot ben, kan ik ook heel 
ver slaan.’’

Is een goede drive belangrijk?
Tristan: Ja, maar ik vind het vooral 
heel erg leuk om met mijn driver te 
slaan. Het geeft een kick als je de bal 
goed raakt en een keiharde klap geeft. 
En dat ie dan ook helemaal recht is. 
Ik vind de drive makkelijker dan de 
tweede bal, bij de approach word ik 
toch een beetje zenuwachtig.
Wessel: Ik hou er heel erg van om met 
mijn driver te slaan, maar ook met mijn 
ijzer 5. Hoe verder ik sla hoe beter. Ik 
vind putten het minst leuk en vooral 
saai. Hele lange putten gaan nog wel, 
maar korte putten niet. Toen ik een 
keer een caddie had die de lijn aangaf, 
vond ik putten ineens wel leuk.

Een caddie?
Wessel: Ja, een echte caddie, dat 
hebben we meegemaakt in Indonesië. 
Mijn vader is Indonesisch, we gingen 
naar Bali. Er zijn daar vrouwelijke cad-
dies. Ze zeggen precies op welke lijn je 
moet putten. 
Tristan: Het was geweldig in Indo-
nesië maar ook zo ontzettend heet. 
We moesten om vijf uur ’s morgens 
opstaan en om zes uur sloegen we 
af. Maar toen we eenmaal in de baan 
stonden, was het heel bijzonder. Je 
zag apen, hoorde allemaal beesten en 
je zag prachtige vogels in bomen. We 
zagen ook de zon opkomen.

Strijd tussen broers?
Wessel: Vorig jaar zaten we in dezelfde 
competitie. Ik wil Tristan graag inhalen, zo-
dat ik straks een veel lagere handicap heb 
dan hij. Tristan slaat veel verder, maar moet 
je kijken hij is veel groter en sterker. Als ik 
zo groot ben, kan ik ook zo voor slaan.
Tristan: Dan moet je nog wel even flink 
oefenen.

Spaarnwoude?
Tristan: Spaarnwoude is een hele 
leuke club. Ik heb hier veel vrienden. 
We wonen in Bloemendaal. De baan 
heeft 66 holes, er zijn allemaal ver-
schillende lussen. Dat maakt het heel 
interessant.
Wessel: Ik speel nog niet zo vaak 18 
holes. Ik kan nog niet zo ver slaan. 
Dan word ik aan het eind moe en ook 
een beetje sacherijnig . 

Goede trainer?
Tristan: Eerst hadden we les van Ad 
Wessels, hij is heel bekend en heeft 
Christel van Boeljon ook lesgege-
ven. maar hij is opgehouden met de 
Jeugd. Nu hebben we les van Tom 
Terpstra en Greg Dean. Ik vind ze 
goed.
Wessel: Ja, ik ook, ze zijn heel aardig 
en je kan ook met ze lachen.

Bester Golfer?
Tristan &Wessel: Joost Luiten, Adam 
Scott, Kevin Na en Patrick Reed.

Patrick Reed?
Tristan & Wessel: Wij vinden hem echt 
leuk om naar te kijken. We zien veel 
golf op tv. Reed ziet er cool uit met z’n 
dikke buik. En toch kan hij super goed 
golfen, hij slaat de mooiste chips. 
Joost Luiten is natuurlijk de beste Ne-
derlander. Hij is ook super cool dat hij 
meedoet met alle grote toernooien.

Droom?
Wessel: Een hole-in-one slaan.
Tristan: Ik hoop dat ik topgolfer kan 
worden en dat ik naar Amerika ga. Ik 
weet alleen niet of dat lukt. Maar als 
het niet lukt word ik archeoloog, dat 
lijkt me ook een heel gaaf beroep.

‘Reed is cool met 
dikke buik’

Broertjes Abell speel-
den golf tussen apen

Soroptimisten golfen om wisselbokaal in Rhoon
Door Dineke van As

Voor de 20ste keer streden de Sorop-
timisten op woensdag 16 april om de 
wisselbokaal op de Landelijke Sor-
optimistengolfdag.  Club Hoeksche 
Waard/IJsselmonde organiseerde deze 
dag op golfclub Oude Maas in Rhoon.  

Het werd een prachtige zonovergoten 
dag, waar  Soroptimisten uit het hele 
land de strijd met elkaar aangingen. 
Meer dan 40 deelnemers speelden 
een 4 ball-better ball. De gezelligheid 
voerde hoogtij met lekkere hapjes en 
drankjes in de baan. Maar natuurlijk 
werd er serieus gespeeld. Na 5 uur 

in de baan te zijn geweest, wonnen 
Tonny Filedt Kok  van Club Amsterdam 
Centrum West en Diana Frikkee van 

club Merwekring  deze editie. Het was 
zeer een feestelijke dag , dus volgend 
jaar weer!

Naam: Wessel Abel
Leeftijd: 10 jaar
Homecourse: GC Spaarnwoude
hcp 32..4
Set: Spalding
Beste prestaties: birdie op E6 
op Spaarnwoude

Naam: Tristan Abel 
Leeftijd: 12 jaar
Homecourse: GC Spaarnwoude
hcp: 31.3 
Set: Callaway
Beste prestatie: Spaarnwoude 
18 holes 48 stbl punten
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